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Võru linn kuuma kultuurisuve ootel
Tänavune suvi kultuurilembeses
Võru linnas tõotab tulla sündmusterohkem kui kunagi varem. Uut
hingamist on leidmas juba 21. korda toimuv folkloorifestival, esimest
korda on kavas nüüdisaegse kunsti
festival „Kilomeeter skulptuuri”
(KmS), mida toetab ainulaadne
„Võro liivaliin” ning mõistagi toimuvad üha rohkem perekesksusele
rõhuvad linnapäevad.
Suve kaalukate kultuurisündmuste jada juhatab sisse rahvakultuuri tippsündmus – võidupüha
tähistamine ja Võru linna jaanituli
23. juunil Tamula rannas (kava on
lehekülje alaosas). Sellele järgneb
3. juulil Tamula kaldal skulptuuri
Elujõud juures toimuv juba kolmas
Võru romantikafestival „Elujõud”,
kus muusikute romantiliste lauludega põimuvad luule ja liikumisseaded (loe lk 7).
Nüüdisaegne KmS
4. juulil algava rahvusvahelise nüüdisaegse kunsti festivali „Kilomeeter skulptuuri” (KmS) põhinäituse
raames esitletakse Võru linna avalikus ruumis 18 kunstiteost, mille
autorid pärinevad Eestist, Lätist,
Leedust, Soomest, Rootsist, Norrast, Venemaalt ja Šveitsist. Teoseid
aitavad mõista Kumu hariduskeskuse koostatud töölehed ning kõrvalprogrammi raames toimuvad
loengud, vestlused ja giidituurid.
„Suuresti vabas õhus aset leidva
kultuurisündmuse eesmärgiks on
tuua kaasaegset kunsti publikule lähemale ja pakkuda elamust igas vanuses külastajatele,” selgitab festivali
koordinaator Kadri Piirimäe.
KmSi ametlik avamine on 4.
juulil algusega kell 12 Võru Kesklinna pargis, sellele järgnevad päeva
jooksul ning kogu näituseperioodil
kunstnike performance’id. Lisaks
põhinäitusele avatakse 4. juulil ka
satelliit- ja kõrvalnäitused ning
KmSi avapäevadel toimuvad loengud ja vestlusringid, mis aitavad
üritusele konteksti luua ning kutsuvad kaasa mõtlema.
5. ja 18. juulil toimuvad koostöös Linnalaboriga linnaretked,

Hetk mullu toimunud linnapäevade rongkäigust.
mille eesmärk on tutvustada Võru
linna avastamata ja juba avastatud
paiku ning koos kunstnikega näitusetööde tausta avada, samuti on ligi
kolme festivalinädala jooksul kavas
muid huvitavaid üritusi/tegevusi.
KmSi näitused jäävad avatuks
26. juulini. Festivalil paremaks
orienteerumiseks mõeldud info ja
kaardi leiad tänase Võru Linna Lehe
vahelt, giidiekskursioonide ja täpse
ajakavaga on võimalik tutvuda nii
KmSi kodulehel kui ka Facebookis.

sert, avatud on meisterdamiskeskused jne.
Festivali rikkalikus kultuuripaunas on üks eriti hinnaline aare –
Teppo lõõts. „140 aastat tagasi sündinud August Teppo on kui meie
Stradivari – üks ja ainuke. Tema valmistatud pille eristab teistest lõõtsadest ülimalt puhas heli ja kaunis
tämber ehk Teppo timm,” rõhutab
festivali toimkond. Põhjalikum ülevaade festivalil toimuvast on tänase
Võru Linna Lehe 4. ja 5. leheküljel.

„Millest rikkad, sellest helded!”
8.–12. juulini toimuv 21. Võru folkloorifestival kannab tänavu pealkirja „Millest rikkad, sellest helded!”,
meelitades kohale rahvusvahelise
esinejate seltskonna USAst, Türgist,
Portugalist, Hispaaniast, Poolast ja
Marimaalt. Rikkaliku tantsumenüü
kõrvale pakutakse pärimuslaulu,
jutupiknikuid, -retki ja -jalutuskäike, võimalust veeta aega õdusates
kodukohvikutes ning palju muud
huvitavat. Toimub traditsiooniline
käsitöö- ja kunstilaat. Lastele on kavas muinasjututunnid, võrukeelsed
etendused, päikesepidu, ühiskont-

„Koton om hää”
Võru linna 231. sünnipäeva puhul
21.–22. augustil toimuvate linnapäevade üheks teljeks on kaks päeva
kestev perefestival „Koton om hää”
Võru Kesklinna pargis. Festival on
välja kasvanud aastaid toimunud
kunstifestivalist „Visuaalaktsioon”.
„Tegemist on traditsioone loova
mitmekesise pereüritusega, kus
jõukohaseid ja huvitavaid tegevusi
leidub igaühele. Mõlemal festivalipäeval toimub viis tundi kestev
meeleolukas kontserdiprogramm
kesklinna laval, hulgaliselt meistriklasse ja õpitubasid, huvikoolide ta-

lendipäev ning lisaks tegutseb Võru
toidu telk ja pakutakse muid harivaid koostegemise võimalusi,” loetleb projektijuht Ülle Voitka. Festivali juhtlause „Muusika mi seen”
tähendab, et korraldajad kavandavad tegevusi ja kontserdiprogrammi innustatuna kodukoha eripärast
ja väärtustest.
Linnapäevade ja perefestivali
avapäeva kavast väärivad eraldi äramärkimist töötoad, linlaste ja külaliste ühine rongkäik, trummišõu,
vanatehnika näitus ja sünnipäevatordi söömine. Avapäeva lõpetab
rahvapidu tantsuga, kus muusikat
teevad kuumimad kohalikud bändid.
Teine päev tipneb järvekontserdiga (esinevad „Eesti laul 2015”
finalist The Blurry Lane, ansambel
Swingers / Birgit Sarrap ja KarlErik Taukar). Kontserdile eelnevad
Võru linna teenetemärgi kätteandmine, konkursside „Kaunid kodud
2015” ja „Lilleline Võru” parimate
tunnustamine. Pärast kontserti on
ilutulestik.
Otsapidi perefestivaliga seotud
linnapäevade laat Lembitu tänaval

on tänavu esimest korda kahepäevane.
Spordiprogrammis on Jaan Gutmanni nimeline Võru 57. võrkpalliturniir spordikeskuses, XII 1784
m linnajooks kesklinnas (tänavu
uuendusena tervikuna Vabaduse
tänaval) ja rammumeeste võistlus
„Võru linna vägilane 2015” Vabaduse väljakul.
Käsikäes linnapäevadega toimuvad Eduard Tamme nimelise Võru
puhkpillifestivali kontserdid. Linnapäevade programmi juhatavad
sisse äratushommikud sümfoonilise
muusika saatel.
Linnapäevade eelmänguks on
20. augustil Võru spordikeskuse staadionil toimuv Lõuna-Eesti
võimlemispidu „Rõõm elust endast”, kus osalevad Võru-, Põlva- ja
Valgamaa võimlejad. Korraldajate
kaugem eesmärk on kujundada tänavu esmakordselt toimuvast üritusest jätkusuutlik regionaalne spordipidu, mis toimuks üleriigiliste
laulu- ja tantsupidude vaheaastatel.
Osalema oodatakse 720 võimlejattantsijat.

Võro liivaliin
Tamula supelrannas juba seitsmendat aastat toimuv „Võro liivaliin”
on ainulaadne skulptuurisündmus
Eestis. „Teadaolevalt ei ole enne ega
ka hiljem Eestis ametlikult avalikku liivaskulptuuri tehtud mujal kui
ainult Võru linnas „Võro liivaliin”
nime kandva ettevõtmise raames,”
kinnitab ürituse peakorraldaja
Henry Timusk. Mujal Euroopas on
liivaskulptuur lume- ja jääskulptuuride kõrval võrdväärselt huvipakkuv kunstiliik.
Sel aastal saab Võrus Tamula
supelrannas liivaskulptuuri nautida 11. juulist kuni 30. septembrini. Teos valmib skulptorite Kalev
Järviku ja Henry Timuski tundliku
käe all Tamula järve liivakaldal,
seekordse skulptuuri tööpealkiri
on „Võro, üts ummamuudu liin”.
Milliseks see ummamuudu liivaliin
täpselt kujuneb, jääb skulptorite kujundada ja vaatajate avastada.
Ulis Guth
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Suvi täis kultuurisündmusi ja
kibedat askeldamist
Tänavune suvi pakub võrukestele ja linna külalistele tavapärasest kirevamat ürituste kalendrit. Käesolevast lehenumbrist leiate infot uue hingamise
saanud Võru folkloorifestivali, rahvusvahelise skulptuurinäituse „Kilomeeter skulptuuri”, „Võro liivaliina” ning linna sünnipäevaürituste kohta. Koos
paljude väiksemate üritustega moodustavad need tiheda kultuurisündmuste
jada, mis peaks pakkuma kogu suve põnevust igale maitsele.
Võru on heas mõttes ummamuudu liin muu hulgas selle poolest, et
meil on kaunis supelrand otse linna südames. Tänu sellele on see võrukeste meelispuhkepaik üha sagedamini ka erinevate kultuuri- ja spordiürituste
toimumiskoht. Mullu toimus Tamula rannas üle pika aja linnarahva ühine
jaanituli koos sellele eelnenud perepäeva ja võidupüha tähistamisega. Sama
on plaanis ka tänavu.
Kultuuriürituste kõrval on Tamula rand suurepärane paik ka sportlike
tegevuste korraldamiseks. 4. juulil toimuvad siin taas Georg Otsa mälestusvõistlused pikamaaujumises, mille raames pakutakse tänavu sportlikku
tegevust mudilastelegi. Juuli teises pooles on lastel võimalik teha Tamula
ääres läbi ujumise algõpetus, ka selle kohta leiate kuulutuse käesolevast lehenumbrist. 11.–12. juulil toimub rannas Danpower Cup rannavolles ning
18.–19. juulil Silja Sport Cup rannajalgpallis.
Kuigi suvi on puhkuste ja uueks hooajaks akude laadimise aeg, on see
paljudes eluvaldkondades ka kibekiire ja parim tööaeg. Toredate kultuurisündmustega samal ajal käivad Võru linnas ehitustööd. Ühe olulisema
objektina valmivad juuli lõpuks Vee tänava piirkonna kivikattega sõidu- ja
kõnniteed. Liiva ja Tartu tänavale on rajatud uus haljastus. Augusti alguseks
saavad uue laudise ja värvkatte Kreutzwaldi pargi pingid, nii et linna sünnipäevakuu sumedatel suvepäevadel saab nendel mõnusalt jalga puhata.
Teetöid toimub linnas mujalgi. Ühe suuremana neist võib esile tuua väikeelamupiirkondadesse mustkattega teede rajamist. Tolmuvaba katte saavad
Kase, Mulla, Punga, Tööstuse, Kirsi, Toome, Veski, Kraavi ja Aida tänav.
Augusti lõpuks saavad paika kõik uued tänavavalgustuspostid ja -laternad, süsteemi seadistus kestab oktoobri lõpuni.
Suvi on ka vihmasemateks aastaaegadeks valmistumise aeg. Tänavu on
linnal plaanis Võlsi piirkonna kraavitus- ja kuivendustööd.
Väiksemamahulisi töid jätkub kogu linna. Kuna kõik need tegemised
satuvad keset rannahooaega ja puhkuste perioodi, siis palub linnavalitsus
kodanikelt linnas toimuvate ehitustööde suhtes mõistvat suhtumist.
Ilusat ja aktiivset kultuurisuve!

Anti Allas, linnapea
Sixten Sild, abilinnapea

LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB
Mis seisus on Võru linna uue
tervisekeskuse arendus endise
vene gümnaasiumi krundil?
Seoses Muinsuskaitseameti
vastuseisuga perearstide ja linnakodanike heakskiidu pälvinud
tänapäevase tervisekeskuse (uue
hoone) rajamisele Võrru Jüri 42
krundile on linnavalitsus uurinud võimalust, kas Lõuna-Eesti
haigla soovib jätkata oma ideed
rajada esmatasandi tervisekeskus
Võrru Luha tänava äärde.
7. aprillil kohtus Võru linnavalitsus linnapea kabinetis
Lõuna-Eesti Haigla ASi juhatuse
liikme Arvi Vaskiga, et paluda
selles küsimuses tema seisukohta. Kuna paar nädalat varem
ilmnes, et Muinsuskaitseamet ei
anna nõusolekut tervisekeskuse
(uue hoone) rajamiseks Jüri 42
krundile, uuriti võimalust, kas
Lõuna-Eesti haigla soovib jätkata oma planeeringut. Arvi Vaski seisukoht oli, et Lõuna-Eesti
haigla pole tervisekeskuse arendamisest enam huvitatud. Siiski
lubas ta võtta küsimuse arutamiseks mõtlemisaja. Samuti polnud
ta nõus võtma tagasi planeeringu
algatamise avaldust.
15. mail kinnitas Arvi Vask
abilinnapea Sixten Sillale, et
Lõuna-Eesti haigla pole tervisekeskuse arendamisest huvitatud,
korrates varem öeldut: kuna
seadusandlus ei võimalda teise
tasandi tervishoiuteenuse osutajal ehk siis haiglal esmatasandi
tervishoiuteenust pakkuda, siis ei
näe Lõuna-Eesti haigla sellel ettevõtmisel ärilist mõtet.
Linnavalitsuse ideed rajada
Võru tervisekeskus Jüri 42 krun-

Võru linnavalitsuse istungitel
Ürituste kooskõlastamine

Anti nõusolek järgmiste avalike ürituste korraldamiseks:
- OÜle K & K Partnerid avalike
ürituste sarja „Sumedad suveõhtud
Tamula rannas” korraldamiseks Tamula supelrannas bangalo terrassil:
5. juunist kuni 29. augustini igal reedel kella 21–02 ning laupäeval, 18.
juulil kella 21-02.
- SAle Võru Pensionäride Päevakeskus avaliku ürituse „Võidupüha
tähistamine ja Võru linna jaanituli”
korraldamiseks Tamula supelrannas
ning sellega seoses ala sulgemiseks
23. juunil kella 12st kuni 24. juunil
kella 2ni. Üritus korraldatakse koostöös Kaitseliidu Võrumaa maleva ja
Võru linnavalitsusega.
- MTÜle Jalgpalliklubi Võru
avaliku ürituse „XV Silja Sport Cup
rannajalgpallis” korraldamiseks 18.
ja 19. juulil kella 10–18 Võrus Tamula supelrannas.
- MTÜle Võru Võrkpalliklubi
rannavõrkpalli suvelaagri korraldamiseks 7.–9. juulini ja Danpower
Beach Cupi korraldamiseks 10.–12.
juulini Tamula supelrannas asuvatel
palliplatsidel.
- MTÜle Võru Naisteklubi
Ühing avaliku ürituse „Koolialguse
pannkoogipidu” korraldamiseks 1.
septembril kella 12–15 Võru Kesklinna pargis.
- MTÜle Võru Võrkpalliklubi
Võru maakonna meistrivõistluste
korraldamiseks rannavõrkpallis 1.,
15. ja 22. juulil ning 5. augustil kella
16–21 Võrus Tamula supelrannas
asuvatel rannavõrkpalli platsidel.
- SAle Võru Kannel (registrikood 90010686) romantikafestivali
„Elujõud” korraldamiseks 3. juulil kella 10st kuni 4. juulil kella 3ni
skulptuuri Elujõud jalamil ja seda
ümbritseval alal.
- MTÜle Võru Vanatehnikaklubi Vänt „Vanasõidukite suursõidu
2015” raames tehnikanäituse korraldamiseks 21. juunil kella 16–19
Võrus Vabaduse väljakul.
Kooskõlastati Aivo Proskini
korraldatav avalik üritus „Vanavara
täika ja näitus” 20. juunil kella 6–23

Võru linnas Kose tee 9//9a asuval
kinnistul.

Isikliku kasutusõiguse
seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ JetGas kasuks järgmistel kinnistutel: Jaama
tänav (pindala 27617 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Pikk tänav
(registriosa nr 2720341, katastritunnus 91901:011:0066, pindala 77702
m², sihtotstarve transpordimaa).
Isikliku kasutusõiguse ala pindala
on 6086 m² ja isikliku kasutusõiguse
esemeks B-kategooria maagaasitorustik.

Konkursside korraldamine ja
komisjoni moodustamine

Otsustati välja kuulutada konkurss
lasteaia Okasroosike direktori ametikoha täitmiseks ning moodustada direktori ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise
komisjon koosseisus Anti Allas (esimees, linnapea), Sixten Sild (aseesimees, abilinnapea), Kristi Aavakivi
(haridusspetsialist), Inge Järvpõld
(linnavolikogu
sotsiaalkomisjoni
esimees) ja Tiina Uibokand (lasteaia
Okasroosike hoolekogu esimees).
Otsustati
kuulutada
välja
konkurss „Lilleline Võru” (1.06.–
1.08.2015), kinnitati konkursi juhend ning moodustati ajutine konkursi hindamiskomisjon koosseisus
Kalev Ilves (abilinnapea, komisjoni
esimees), Risto Aim (linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
komisjoni aseesimees), Tiina Randjärv (keskkonna- ja järelevalvespetsialist) ja Anne Vahtla (haljastuse ja
linnakujunduse spetsialist).

Hooajalise müügikoha
taotluse osaline
rahuldamine

OÜle Kagu Hostel anti nõusolek
hooajalise müügikoha (kioski) paigaldamiseks Kubija järve rannaalale ajavahemikul 5. juunist 15.
septembrini. Samas ei rahuldatud
tema taotlust kioskis lahjat alkoholi
müüa.

OÜle Ümma Pizza anti nõusolek
müügikoha hooajaliseks laiendamiseks Katariina alleel (laudade ja toolide paigaldamine alleel välja ehitatud sopistustesse) ajavahemikul
12. juunist 30. septembrini. Samas
otsustati mitte rahuldada osaühingu taotlust hooajalise müügikoha
laiendamiseks aastatel 2016–2018,
kuna Võru linnavalitsuse 17. juuni
2011. aasta määruse nr 15 „Hooajalise müügi korraldamine” § 4 lg
4 kohaselt antakse luba müügikoha
hooajaliseks laienduseks tähtajaliselt kuni üheks aastaks.

Nõusoleku andmine
hooajalise müügikoha
paigaldamiseks

Anti
järgmised
nõusolekud:
- FIE Ulvi Hilbule maasikate müümiseks hooajalise müügikoha paigaldamiseks Jüri tn 74 esisele linnale
kuuluvale alale ajavahemikul 1. juunist 31. juulini T–R kella 17–22, L
kella 14–22 ja P–E kella 8–22 ning
hooajalise müügikoha paigaldamiseks Vabaduse väljaku parklaalal
linnale kuuluval alal müügilaudade
kõrvale ajavahemikul 1. juunist 31.
juulini. Vabade müügilaudade korral toimub müük olemasolevatelt
laudadelt.
- OÜle Ivari Pillikoda hooajalise müügikoha paigaldamiseks aia- ja
metsamarjade müügiks Vabaduse ja
Uue tänava nurgale linnale kuuluvale alale ajavahemikul 10. juunist 30.
oktoobrini.
- OÜle Metsatare Talu maasikate müügiks hooajalise müügikoha
paigaldamiseks Jüri 74//76 parklasse
linnale kuuluvale alale ajavahemikul
12. juunist 10. juulini E–R kella
18–22, L kella 14–22 ja P kella 8– 22.
- OÜle Kagu Cofee hooajalise
müügikoha paigaldamiseks (masinajäätise, jääjoogi ja jäätisekokteili
müük selleks kohaldatud sõidukist
– jäätisebussist) rannapromenaadile
linnale kuuluvale alale ajavahemikul
11. juunist 31. augustini.
- OÜle CM Meelelahutus hooajalise müügikoha paigaldamiseks
(pallijäätise, jäätisekokteilide ja ka-

Jüri 42 krundile uue tervisekeskuse rajamine – kas raisatud idee?
dile toetasid nii perearstid, lähivaldade juhid kui ka suur osa
linnaelanikest, kuna selle kasuks
rääkisid muu hulgas hea asukoht,
senisest parem logistika elanike
teenindamisel ja mõistlikud ehituskulud. Sellele saadi kinnitust
mullu 24. novembril ning tänavu
13. jaanuaril ja 19. märtsil toimunud ümarlauakohtumistel.
30. jaanuaril arutati tervisekeskuse rajamist Jüri 42 kinnistule ka Muinsuskaitseameti ja Võru
linnavalitsuse esindajate kohtumisel, kus Muinsuskaitseamet
tervitas esmatasandi tervisekeskuse rajamist ja linnavalitsuse
initsiatiivi ühe kesklinna krundi
korrastamisel. Lepiti kokku, et
kaardistatakse olemasoleva hoone ajaloolised väärtused ja tellitakse ekspertiis muinsuskaitse
eritingimuste väljatöötamiseks.
Kokkuleppe kohaselt tellis linnavalitsus arhitekt Raivo Mändmaalt esialgse arvamuse Jüri tn
42 kinnistu edaspidise kasutuse

rastusjookide müük kioskist) rannapromenaadile linnale kuuluvale
alale ajavahemikul 12. juunist 30.
septembrini.
- Aime Toodingule hooajalise
müügikoha paigaldamiseks (aiasaadused) Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul
20. juunist 20. augustini T–R kella
18–20 ja P–E kella 9–14.
- OÜle BerryMush hooajalise
müügikoha paigaldamiseks (aia- ja
metsasaaduste müük kaubikust ja
laualt) Jüri 74//76 parklasse linnale
kuuluvale alale vastavalt lisale ajavahemikul 12. juunist 30. juulini E–R
kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella 8–22 ning hooajalise müügikoha
paigaldamiseks (maasikate, aia- ja
metsasaaduste müük kaubikust ja
laualt) Vabaduse ja Uue tänava nurgale linnale kuuluvale alale vastavalt
lisale ajavahemikul 12. juunist 30.
juulini.

Linnavara võõrandamiseks
enampakkumise
korraldamine

Otsustati korraldada avalik kirjalik
enampakkumine linnavara võõrandamiseks järgmistel objektidel: Kivi
tn 17 kinnistu (pindala 6710 m²,
sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa) alghinnaga 86 290 eurot
ja Männiku tn 39 kinnistu (pindala
5754 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga
79 000 eurot.

Linnavara kasutusse
andmine otsustuskorras

Otsustati anda MTÜ Võrumaa
Lasterikaste Perede Ühing kasutusse Jüri tn 54 I korrusel asuv ruum
üldpindalaga 35,8 m2 ja üürihinnaga 1,15 eurot/m2 kuus ning sõlmida
ühinguga äriruumi üürileping tähtajaga 1. juulist 2015 kuni 30. juunini
2018. Ühing soovib ruumi kasutada
laoruumi ning kauba sorteerimise ja
inimestele kätte jagamise paigana.

Detailplaneeringu
vastuvõtmine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule „Karja tn 22, Karja tn 24,
F. R. Kreutzwaldi tn 1, Roosi tn 29 ja
lähiala detailplaneering” (lisa asub

võimaluste kohta. Paraku võis
sellest arvamusest välja lugeda, et
igasugune olemasolevate hooneosade lammutamine on välistatud ja „koolihoone tuleks restaureerida võimalikult autentsel
kujul”.
19. märtsil toimunud kolmandal kohtumisel perearstide
ja lähivaldade juhtidega teavitas linnavalitsus kokkutulnuid
Muinsuskaitseameti seisukohast
Jüri 42 hoone asjus. Kõigile oli
selge, et olemasolevasse hoonesse ei ole võimalik ega praktiline
tänapäevast tervisekeskust paigutada, kuna see on selleks otstarbeks ebafunktsionaalne.
Ühtlasi selgitati, et linnavalitsusel pole uute faktide valguses
mõtet olla Jüri 42 krundil tervisekeskuse kaasarendaja. Sellest
teavitati ka Lõuna-Eesti haiglat
ja uuriti, kas seal ollakse valmis
oma esialgse plaaniga edasi minema.

linnamajanduse osakonnas, OÜ
Inseneribüroo Urmas Nugin töö nr
IB36/2014).

Riigihanke korraldamine

Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- lasteaia Päkapikk küttesüsteemi ja veevarustuse rekonstrueerimiseks, kuna praegu kasutuses
olevad tarbe- ja kütteveetorustikud
on amortiseerunud ja avariiohtlikus
seisus. Torustike rekonstrueerimisprojekti on koostanud OÜ GECC
Konsultatsioonid, tööd on plaanis
2015. aasta suvel. Riigihanke eeldatav maksumus on 92 300 eurot (sisaldab käibemaksu).
- lasteaia Sõleke ehitusprojekti ekspertiisi ja ehituse omanikujärelevalveks. Riigihanke eeldatav
maksumus on 23 500 eurot (ei sisalda käibemaksu). Ehituse omanikujärelevalve tegemise aeg on alates
ehitustööde algusest kuni objekti
vastuvõtmiseni ning ehitustööde garantiiaja jooksul (36 kuud).

Riigihanke menetluse
lõpetamine

Otsustati tagasi lükata ASi Maves
ja OÜ Eesti Keskkonnauuringute
Keskus pakkumused ning lõpetada riigihanke „Koreli oja seisundi
uurimine” menetlus. Riigihanke
tarvis planeeriti rahalisi vahendeid
kuni 7000 eurot, ent esitatud kaks
pakkumust (mõlemad maksumusega 16 000 eurot, hinnad ei sisalda
käibemaksu) ületasid oluliselt planeeritud summasid.

Ranitsatoetuse suuruse
määramine

Ranitsatoetuse suuruseks 2015. aastal kinnitati 75 eurot esimesse klassi
mineva lapse kohta. Prognoositav
ranitsatoetuse saajate arv on 150 ja
kulu ranitsatoetusele seega umbes
11 250 eurot.

Riigihanke kehtetuks
tunnistamine ja uue
riigihanke algatamine

Otsustati tunnistada kehtetuks riigihanke „Võru linna prügikastide ost”
menetlus ning korraldada uus riigihange „Prügikastide ost”, kuna kehtetuks tunnistatud riigihanke käigus

ainsa pakkumuse esitanu hankedokumentatsioon on koostatud
puudulikult. Riigihanke tarvis on
planeeritud rahalisi vahendeid kuni
5000 eurot (ei sisalda käibemaksu).

Projekteerimistingimuste
kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Tartu tn 24 kinnistule kõrvalhoone (puukuurid) püstitamiseks.
Olemasolevad puukuurid ja kivist
kõrvalhoone lammutatakse. Korteriühistule kuuluv kinnistu asub
Võru vanalinna muinsuskaitsealal
väljakujunenud hoonestuslaadiga
elamupiirkonnas.

Määruste kehtetuks
tunnistamine

Tunnistati kehtetuks tegevust lõpetavate Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ja Võru I põhikooli põhimäärused, arengukavad ja õpilaste
vastuvõtu korrad. Määrus jõustub 1.
juulil 2015.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati järgmised ehitusload:
OÜle Cristella VT Pikk tn 17 tootmishoone laiendamiseks ja KÜle
Kreutzwaldi-Lille Lille tn 12 korterelamu rekonstrueerimiseks.

Üldhariduskoolide 2016.
aasta eelarve määramine

Määrati Võru linna üldhariduskoolide 2016. aasta eelarve kogumahud:
Võru Kreutzwaldi Kool 520 000 eurot, Võru Kesklinna Kool 360 000
eurot, Võru Täiskasvanute Gümnaasium 130 000 eurot ja Võru Järve
Kool 122 000 eurot. Sellega suurenevad Võru Järve kooli, Võru Kesklinna Kooli ja Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumi eelarved kokku 42
132 eurot. Eelarve mahtu on suurendatud eesmärgiga tagada Võru linna
üldhariduskoolide töötajatele võrreldav palgatase. Üldhariduskoolide
eelarve maht võrreldes 2015. aastaga
väheneb kokku 151 707 eurot, kuna
ei ole arvestatud riigieelarve toetusfondist finantseeritavate palkadega.

Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee
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Tänavune rannahooaeg on avatud
(reeglid, millele tähelepanu pöörata)
Terviseamet andis 1. juunil loa avada Tamula ja Kubija
rand tänavuseks suplushooajaks. Võru linna rannad on
korrastatud ja suplusvesi analüüside põhjal puhas. Rannavalveteenust osutab iga päev kella 10–21 mõlemas rannas
AS G4S Eesti.
Võru linnavalitsus juhib omalt poolt tähelepanu järgmistele olulistele punktidele, millega arvestamine teeb
rannas viibimise kõigile meeldivaks ja ohutuks:
· Rannas ei tarbita alkoholi, v.a Tamula rannas selleks
ettenähtud alal rannabangolo terrassil. Alkoholi avalikus
kohas tarbimine, alkoholi- ja klaastaaraga ringijalutamine
ning kaaspuhkajaid häirivad tegevused toovad rannavalvemeeskonnalt kaasa hoiatuse ja halvemal juhul rahatrahvi.
· Vanemad tagavad lastele rannas järelevalve ja ohutuse nii rannaalal kui suplusvees, loodame ka kaaspuhkajate hoolivusele ja tähelepanelikkusele kõigi rannas
viibivate laste suhtes. Omapäi rannas viibivate laste vanematega võetakse kontakti ja saadetakse nõustamisele.
· Skuutrite ja teiste mootorsõidukitega ei ole lubatud
sõita suplusakvatooriumile lähemal kui 150 m, et tagada
ujujate ohutus, mitte segada liialt vett ja häirida järve põhjakihtide elustikku. Nõude rikkumine toob kaasa menetluse koos rahatrahviga.
· Lemmikloomad ei ole rannas (ka rannapromenaa-

Võru linnavalitsusel lubati välja kuulutada riigihange „Sideteenuse hange” ja sellega seoses võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2015–2018
kuni 75 000 eurot. Eesmärk on nüüdisajastada ja korrastada sideteenuse
(lauatelefonid, mobiiltelefonid, lühisõnumid, mobiilne internet) kasutust ning vähendada teenuste maksumust. Hanke eesmärk on luua võimalus ka linnavalitsuse hallatavatel asutustel soodsamatel tingimustel
sideteenust kasutada.

Võru linna 2015. aasta lisaeelarve kinnitamine
Reeglitega arvestamine teeb rannas viibimise kõigile
meeldivaks ja ohutuks.
dil) lubatud. Seda põhjusel, et lisaks liivapinnase või haljastuse reostusele võib puhkajate seas olla allergilisi või
loomi tavapärasest rohkem pelgavaid inimesi. Võru linna
koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine toob kaasa
haldus- või halvemal juhul väärteomenetluse koos rahatrahviga.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalvespetsialist

Üleskutse: kinnistud
pühadeks korda!

Head linnakodanikud, asutused, ettevõtted! Tänavapildi kaunimaks muutmisel on lihtne anda
oma panus just suvehaljastusega.
Lilleilu rõõmustab meid endid ja
meie külalisi.
Loovat meelt!
Anne Vahtla,
haljastuse ja linnakujunduse
spetsialist

Võru linnavalitsus palub kõigil kinnistuomanikel korrastada, sh niita
oma kinnistu hiljemalt saabuvateks
pühadeks – võidupühaks ja jaanipäevaks. Võru linnavolikogu 11.10.2006. a
määruse nr 32 „Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramine”§ 5
lg 2 kohaselt on omanikul kohustus
niita kinnistul muru või heina, lubatud
maksimaalne kõrgus on 20 cm.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalvespetsialist

Võru linnavalitsus korraldab linnas asuvate kinnistute
võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise
Männiku tn 39 – registriosa nr 2564441, katastritunnus
91901:014:0051, pindala 5754 m², maa sihtotstarve 100%
ühiskondlike hoonete maa, alghind 79 000 eurot.
Kivi tn 17 – registriosa nr 2977941, katastritunnus
91901:001:0052, pindala 6710 m², maa sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa, alghind 86 290 eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Linnavara müük” hiljemalt 4.08.2015 kella
14ks Võru linnavalitsuse infosaali Jüri tn 11, Võru 65620.
Pakkumised avatakse 4.08.2015 kell 14.15 Võru linnavolikogu saalis.
Osalustasu objekti kohta 70 eurot ja 10% objekti alghinnast peab olema tasutud Võru linnavalitsuse arvelduskontole SEB pangas EE89 1010 4020 0700 3009 või Swedbankis
EE68 2200 2210 1339 0065 enne pakkumise esitamist.

Linnavolikogu esimees Anneli Ott luges ette Võru linna valimisjaoskonna
otsuse, mille järgi Meelis Munski peatunud volitused linnavolikogu liikmena pikenevad 29. juunist 2015 kuni jaanuarini 2016.

Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks ja
kohustuste võtmiseks

Algas konkurss „Lilleline Võru”
Võru linnavalitsus korraldab ka
sel suvel konkursi „Lilleline Võru”,
mis kestab kuni 1. augustini.
Parimate väljaselgitamisel võetakse arvesse suve- ja püsilillede
ning muu taimmaterjali kasutamist
lillekastides, amplites jm, lillekompositsioonide vaadeldavust tänavalt,
nende maitsekust ja originaalsust.
Parimaid tunnustatakse Võru
linna sünnipäeval, 21. augustil.
Konkursil osalemiseks anna endast teada linnavalitsuse infosaalis
(tel 785 0901 või e-posti aadressil:
vlv@voru.ee).

Võru linnavolikogu erakorraline
istung 12. juunil

Pakkumine peab sisaldama:
•
pakkuja nime, elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi;
•
nõusolekut osaleda enampakkumises selleks esitatud tingimustel;
•
dokumente enampakkumise osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;
•
sõnadega väljendatud pakkumussummat;
•
pakkumuse esitaja allkirja;
•
esindaja volitusi tõendavat dokumenti.
Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
Lisainfot enampakkumise kohta leiad www.KV.ee, www.
voru.ee või küsi: Eve Saaremägi, e-posti aadress eve.saaremagi@voru.ee, tel 785 0946, 5770 4420.

Võeti vastu Võru linna 2015. aasta teine lisaeelarve, millega lisatakse
eelarvesse laekuvad sihtotstarbelised toetused ja hallatavate asutuste
omatulud.
Eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 185 471 euro võrra, sellest
172 942 eurot on ette nähtud sihtotstarbeliste toetuste jooksvateks kuludeks. Muu hulgas on Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekunud
103 403 eurot, millest 50 000 on eraldatud Võru Gümnaasiumile õppevahendite ja õppekirjanduse soetamiseks ning 50 000 eurot koolide
ümberkorraldamise kulude katteks. Linnaeelarve maht pärast teise lisaeelarve kinnitamist on ligi 20,5 miljonit eurot.

Linnavara otsustuskorras võõrandamine

Otsustati võõrandada Võru linna omandis olevast kinnisasjast Pikal tänaval (katastritunnus 91901:011:0066, registriosa nr 2720341, pindala
77702 m²) ASi Mehka (registrikood 10240679) omandis oleva kinnisasja Pikk tn 17b (katastritunnus 91901:011:1400, registriosa nr 1573841,
pindala 6533 m²) koosseisu 670 m² maad hinnaga 15 eurot/m². Kuna
nimetatud maaosa (seni transpordimaa) muutub Pikk tn 17b kinnistuga liitmisel ärimaaks, siis lähtutakse võõrandamisel ärimaa hinnast.
Võõrandatava maa täpne suurus selgub katastriüksuste mõõdistamisel.
Pikk tn 17b kinnistu ees asuvat transpordimaa osa linn valitsemiseks ei
vaja, küll aitab kõnealuse maa-ala võõrandamine kaasa ettevõtte arengule ja laienemisele. Pika tänava tee võimalikku laiendamist see tehing
ei piira.

SA Võru Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fond
asutamine

Otsustati osaleda sihtasutuse Võru Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fond asutamisel. Võru linna kõrval on teiseks asutajaks MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus (registrikood
80212294). Asutatava sihtasutuse eesmärk on koguda raha Katariina kiriku rekonstrueerimiseks ning toetada kirikuhoone rekonstrueerimist
vastavalt vajadusele.

Määruse muutmine

Muudeti Võru linnavolikogu 11. aprilli 2012 määruse nr 8 „Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord” (RT IV, 10.11.2012, 34) § 1,
millega määratakse kindlaks toetust saavate laste ja noorte vanusepiirid
(seni kehtinud korras oli nimetatud vaid toetust saavate noorte ülemine
vanusepiir). Uue sõnastuse järgi on toetus mõeldud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha-aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19
aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni
19 aastat), kes maksavad osalus- või õppetasu või on selle maksmisest
vabastatud taotleja juhtorgani otsuse alusel. Ühtlasi täpsustatakse, et
toetust ei anta Võru linna ametiasutuse hallatavatele asutustele, kuna
need rahastavad noorsootööd ja huvitegevust asutuse eelarve kaudu.
Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Võru linna teenetemärgi andmine

Tänavune Võru linna teenetemärk otsustati anda endisele perearstile
Malle Punmanile (Punman) ja premeerida teda 2000 euroga. Ettepaneku teenekale ja lugupeetud arstile teenetemärk anda tegi Piret Haljend.
Teenetemärk antakse Malle Punmanile üle Võru linna sünnipäeval, 21.
augustil. Võru linna teenetemärk antakse füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Linna
teenetemärki on välja antud alates 1994. aastast ja seni on selle saanud
29 isikut.

Võru linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, kus on seotud Võru linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, ASi
Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse,
MTÜ Võru Jäätmekeskus, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruande audiitorkontrolli on teinud
audiitorühing BDO Eesti AS.

Linna arengukava muutmine

Toimus „Võru linna arengukava aastani 2027” esimene lugemine. Eelnõu järgi on arengukavas muudetud redaktsiooni („Tegevuskava 20142018” asemel „Tegevuskava 2015-2019”) ning korrastatud lehekülgede
numeratsiooni ja sisukorda. Arengukava tegevuskava muutmine tulenes vajadusest arvestada 2015. aastal tehtud ja 2016. aastaks kavandatud tegevustega ning muuta arengukava tegevuskava selliselt, et see
kajastaks 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
Arutelu jätkub komisjonides, muudatusettepanekuid oodatakse kuni
14. augustini. Määrus jõustub 1. oktoobril 2015.

Seadustes sätestatud ülesannete delegeerimine

Seoses mitme seadusemuudatusega otsustati delegeerida linnavalitsusele volikogu pädevuses olevad liiklusseaduses, planeerimisseaduses ja
maakorraldusseaduses, ehitusseadustikus ning alkoholiseaduses ja tubakaseaduses sätestatud ülesanded.

Vastus IRLi fraktsiooni 17.05.2015 arupärimisele
Linnapea Anti Allas vastas IRLi fraktsiooni arupärimisele.

Täpsem info www.voru.ee
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KELLAAEG
ÜRITUS
Kolmapäev, 8. juuli
13.00

JUTUPIKNIK „VÕROKIILNE PERÄNDÜS“ Perändüsest kõnõlõs Kalla Urmas

JUTUJALUTUSKÄIK PIKI NÄITUST „KILOMEETER SKULPTUURI” www.sculpture.ee
Vabaõhu kunstinäitusel teeb ringkäigu ja tutvustab teoseid näitusejuht Siim Preiman.
19.00
KIRIKUKONTSERT Kait Tamra
ÖÖÜLIKOOL ”Mõtterännud looduse ja kultuuri vahel”. Valdur Mikita, kirjanik ja
21.00
mõtleja, raamatu “Lingvistiline mets” autor
Neljapäev, 9. juuli
PIRET PÄÄRI JUTUKOHVIK Avatud vaid üheks tunniks. Valida saab menüüst endale
11.00
maitsvaid lugusid. Muu toidu eest hoolitseb Piiri Köök.
JUTUJALUTUSKÄIK „VÕRU LINN KIRJANDUSES JA MEMUAARIDES“
13.00
Teejuht-jutuvestja raamatukoguhoidja Helle Laanpere
JUTUPIKNIK „VÕRU LINNAARSTIDEST POULET’ST KREUTZWALDI JA PIHONI“.
15.00
Jutuvestja Vana Võromaa Muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa *Jutupiknik on vaimutoi15.00

du koht, soovitav kaasa võtta istumisalus

17.00
RONGKÄIGU TERVITUS
17.15
XXI VÕRU PÄRI(MU)STANTSUFESTIVALI RONGKÄIK
18.00
XXI VÕRU PÄRI(MU)STANTSUFESTIVALI AVAKONTSERT
20.00
KOHALIKU TOIDU RESTORAN „Maarikkus toidulaual”
21.00
KONTSERT duo Anu Taul ja Tarmo Noorma
22.00
ETNODISKO „Maailmamustrid“. Kogenud maailmamuusika DJd Smaddy ja Daysleeper
Reede, 10. juuli
LAADALAVA esinemised 11.00 TANTSUTUBA, oma maa tantse õpetab Coimbra
10.00-15.00
Ülikooli rahvakunstiansambel Portugalist
– MEIE RIKKUS. Soovijatel on võimalus end rahvariietes piltniku abil jääd11.00- 14.00 RAHVARIIDED
vustada. Asjatundja juhendamisel saab sobivad riided valida, need selga panna ja pildile!
11.45
LASTE RONGKÄIK
12.00-14.00
LASTE PÄIKESEPIDU, MEISTERDAMISKESKUSED JA ÜHISKONTSERT
JUTUPIKNIK „1889. AASTAL AVATUD VÕRU AKEN MAAILMA“. Jutuvestja ajalooõpetaja
13.00
Valdur Raudvassar. *Jutupiknik on vaimutoidu koht; soovitav kaasa võtta ainult istumisalus
JUTUJALUTUSKÄIK VÕRRATUS VÄIKELINNAS VÕRUS
15.00
Teejuht-jutuvestja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro
VÕRUKEELSED ETENDUSED LASTELE
15.00
Puiga latsiaid Siilike „Siil tege bändi”, Kuldri latsiaid „Tarõ-tarõkõ“
PÄRI(MU)STANTSUAED 15.00 Eesti rühm 15.15 Folkloorirühm Poznań Poolast 15.45
15.00-16.45
Eesti rühm 16:00 TANTSUTUBA oma maa tantse õpetab folkloorirühm Poznań Poolast
17.00
PEAKONTSERT Francisco de Goya (Hispaania) ja Kleurrijke Dans Hollandist (Türgi)
18.00
JUTUPIKNIK „Pillimeister August Teppo ja tema lõõtsapärand” Jutuvestja Maimu Telk
ETENDUS Lasva rahvamaja näitetrupp Häänali „MUTRID JA VÕTMED EHK PÄEV
19.00
KOLHOOSIS” Autor Kadi Kronberg, lavale seadnud Pille Täht
20.00
PÄRIMUSKONTSERT LÕÕTSATALUS Tarmo Noormaa, Lauri Õunapuu
22.00
ÖÖKINO „Aedniksipelgad“ Režissöör Ichiro Yamamoto (Jaapan)
22.30
KONTSERT folkansambel Svjata Vatra
Laupäev 11. juuli
09.00
FOLKAEROOBIKA
10.00- 15.00 LAADALAVA esinemised
11.00 TANTSUORIENTEERUMINE Tantsuvõistkondadel tuleb kaardi järgi üles leida
11.00
teatud kohad linnas ja seal üheskoos tantsida. Registreerimine toimub 10. juulil kell 11.00
kuni 11. juulil kell 11.00 festivali infotelgis.
10.00-13.00
VÕISTUMÄNGIMINE teppo tüüpi lõõtspillidel
11.00
MUINASJUTUTUND lastele. Muinasjutuvestja Helju Kalme
PÄRI(MU)STANTSUAED 13.00 Eesti rühm 13.15 Francisco de Goya (Hispaania)
13.00-15.30
13.45 Eesti rühm 14.00 Võistumängijate autasustamine
14.30 TANTSUTUBA, oma maa tantse õpetab Francisco de Goya Hispaaniast
13.00
JUTUJALUTUSKÄIK VÕRRATUS VÄIKELINNAS VÕRU jätkub Oliver Orro saatel
14.00
MUINASJUTUTUND lastele. Muinasjutuvestja Helju Kalme
JUTUPIKNIK „VESTLUSI KÄISIST JA KÄISIGA“. Jutuvestja Vana Võromaa Muuseumi
15.00
peavarahoidja Arthur Ruusmaa *Jutupiknik on vaimutoidu koht, soovitav kaasa võtta istumisalus
15.30
LÕÕTSALOOD August Teppo kodukohas
PEAKONTSERT Vene rahvatants ja rahvalaul Sillamäe Kultuurikeskuse rahvakunsti16.00
ansambel Suveniir ja folkloorirühm Rusitsi
PEAKONTSERT Trinity Iiri tantsijad Chicagost (USA) ja Mari lasteansambel „Šonapõl“
18.00
(Vikerkaar) (Venemaa)
20.00
TÄNAVATANTS
20.45
ÕHTULAULUDEKS häälestus
21.00
ÕHTULAULUD
ÖÖKINO Austraalia loodus 1 – Punakängurude riik. Režissöörid Thoralf Grospitz, Jens
22.00
Westphalen (Saksamaa)
22.00
SIMMAN Untsakad
Pühapäev, 12. juuli
9.00
FOLKAEROOBIKA
10.00-14.00
LAADALAVA esinemised
11.00
KONTSERT. Võru muusikakooli õpilased
PÄRI(MU)STANTSUAED 12.00 Eesti rühm 12.15 Trinity Iiri tantsijad Chicagost (USA)
12.00-14.00
12.45 Eesti rühm 13.00 TANTSUTUBA, oma maa tantse õpetavad Trinity Iiri tantsijad
JUTUPIKNIK VÕRU VÕRKPALLI VUNDAMENDILOOJA JAAN GUTMANNI MÄLESTUS13.00
PINGI JUURES. Jutuvestja pedagoog, sporditegelane, poliitik, sõjaväelane, kirjamees Enn Tupp
14.00
PEAKONTSERT Poznań (Poola) ja Coimbra Ülikooli rahvakunstiansambel (Portugal)
15.00
RAHVUSLÕUNA Türgi Türgi tantsurühm Kleurrijke Dans Hollandist
15.00
JUTURETK „KIRIKUST KIRIKUNI“. Teejuht-jutuvestja Võru giid Siiri Toomik
16.00
KONTSERT Jan Rahman “Määne om seo maa”. Kava Jan Rahmani autorilauludest.
XXI VÕRU PÄRI(MUS)TANTSUFESTIVALI LÕPPKONTSERT koos rahvuslike suupistete
18.00
pakkumisega
ÖÖKINO „Elukarussell – viljapuuaed“ Režissöörid Annette Scheurich, Klaus Scheurich
20.30
(Saksamaa)
22.00
JÄRELPIDU ansambliga Hellad Velled
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Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu,
Kreutzwaldi 31
Jutujalutuskäigu algus Võru kesklinnas selgub
hiljem
EELK Katariina kirik, Jüri 9

Tasuta

Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

3.-

Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

2.- (ei sisalda
sööke ja jooke)

Algus Võru Muusikakooli ees, Vabaduse 5

Tasuta

Tasuta
5.-

Vana Võru haigla hoov, Karja tn 17
Kreutzwaldi park
Võru linna tänavad (Katariina allee-Jüri-Liiva)
Võru Kannel aed, Liiva 13

Võru Kannel aed, Liiva 13

Tasuta
Tasuta
6.4.- (ei sisalda
sööke ja jooke)
4.-

Võru Kesklinna Kooli õu, Vabaduse 12

Tasuta

Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

Tasuta

Võru linna tänavad
Võru Kannel aed, Liiva 13

Tasuta
Tasuta

Võru raudteejaam, Jaama 22a

Tasuta

Algus Võru EELK Katariina kiriku ees, Jüri 9

Tasuta

Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

Tasuta

Võru Kannel aed, Liiva 13

3.-

Võru Kannel teatrisaal, Liiva 13
August Teppo Lõõtsatalu, Võru vald, Loosu

4.Tasuta

Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

3.-

August Teppo Lõõtsatalu, Võru vald, Loosu
Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu
Võru Kannel aed, Liiva 13

3.Tasuta
5.-

Kreutzwaldi park
Võru Kesklinna Kooli õu, Vabaduse 12

Tasuta

Võru Kesklinna Kooli õu, Vabaduse 12

Tasuta

Võru Kannel aed, Liiva 13
Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

3.2.-

Võru Kannel aed, Liiva 13

3.-

Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

Algus Kreutzwaldi pargis Kreutzwaldi ausamba juures Tasuta
Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum
2.Võru riigigümnaasiumi ees, Seminari väljak 1

Tasuta

August Teppo Lõõtsatalu, Võru vald, Loosu

Tasuta

Võru Kannel teatrisaal, Liiva 13

4.-

Võru Kannel teatrisaal, Liiva 13

4.-

Võru linna tänavad, Kesklinna park
Tamula rannas, skulptuuri “Elujõud” jalamil
Tamula rannas, skulptuuri “Elujõud” jalamil

Tasuta
Tasuta
Tasuta

Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

Tasuta

Võru Kannel aed, Liiva 13

5.-

Kreutzwaldi park
Võru Kesklinna Kooli õu, Vabaduse 12
Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Tasuta
Tasuta
Tasuta

Võru Kannel aed, Liiva 13

3.-

Kogunemine Kreutzwaldi pargis Jaan Gutmanni
mälestuspingi juures, võrkpalliväljakute läheduses
Võru Kannel teatrisaal, Liiva 13
Jaagumäe Toidukeskus, Koidula 7
Algus Võru EELK Katariina kiriku ees, Jüri 9
Fr.R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õu

Tasuta
4.15.Tasuta
3.-

Võru Kannel aed, Liiva 13

6.-

Võru Kannel teatrisaal, Liiva 13

Tasuta

Võru Kannel aed, Liiva 13

5.-
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Kevad tuli Võru Kesklinna koolis teisiti

Koolivorm
Kesklinna
koolis
Võru Kesklinna kool võtab
uuest õppeaastast kasutusele
koolivormi.
Selline mõte tekkis mõni
aasta tagasi ja sai kohe hoolekogult sooja vastuvõtu.
Nüüdseks on vormiidee
võitnud ka õpilasesinduse
ja õpetajate poolehoiu. Meie
kooli vorm peegeldab kooli
olemust.
Loobusime traditsioonilisest kavandist, kus koolivormi kudumi rinnale on
tikitud kooli logo. Meie vormi ilmestab kooli logost inspireeritud muster, mis teebki
vormi eriliseks. Mustri autoriks on kooli kunstiõpetaja
Tiina Suumann ja teostajaks
Võrus asuv firma Norrison.
Koolivorm
väljendab
õpilaste ühtsust ja loob oma
kooli tunde, suurendades
austust oma kooli vastu.
Koolivormi kandev õpilane
peaks tunnetama, et tema
kodukool on Kesklinna kool
ja see on tema jaoks parim
paik. Samas peaks vorm aitama vältida õpilaste kriitikat kaaslaste rõivastuse
kohta, mida tuleb ette siiski
üsna palju. Paljudel õpilastel
puudub tänapäeval selge piir
piduliku, sportliku ja argi-

riietuse valikul. Püüame siis
üldist riietumiskultuuri kujundada. Vormirõivas muudab ka lapsevanema elu pisut
lihtsamaks: pole vaja pead
murda, mida lapsele hommikul selga panna.
Sügisel algav õppeaasta
on prooviaeg, mil 1. klassi
tulevad õpilased kannavad
vähemalt üht koolivormi kudumit – kas vesti, pihikseelikut, kardigani või sviitrit – ja
kooli valitud värvides polovõi triiksärki. Kõigi teiste
õpilaste puhul on koolivormile üleminek vabatahtlik,
kuid soovituslik – see on puhas rõõm ja meeldiv eeskuju.
Koolivormi omaseks muutumine on pikk protsess. Aga
algus on tehtud.
Kaare Lill,
Võru Kesklinna kooli
direktor

Selle aasta kevad tõi Võru
Kesklinna kooli kaks uut
sündmust, mis loodetavasti
korduvad ka tulevikus: 4.–6.
klasside looduslaager ning
kooliaastat lõpetav laulupidu.
4.–6. klasside looduslaager toimus 28.–29. mail
Kiidil. Kõik laagri tegevused
mõtles välja 8. klassi õpilane
Jaanika Lang, kellele laagri
korraldamine oli loovtööks.
Teda aitas juhendajana õpetaja Külliki Mattus. Tegevusi
paluti appi korraldama Võru
Kesklinna kooli Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni liikmed. Laagris
õpiti sõlmi tegema, esmaabi
andma, maakaarti lugema
ning palju muudki. Mängude kaudu saadi teada rohkem kodukoha ajaloost ja
arendati tähelepanuvõimet.
Lisaks pidid kõik laagris
osalejad koos oma rühmaga
looma laagri laulu, tantsu
ning maskoti. Oma loomingut sai esitada lõkkeõhtul.
Meil on väga loomingulised
lapsed!
Teisel päeval tulid laagrisse külla Rõuge priitahtlikud pritsimehed, kes rääkisid õpilastele tuleohutusest.
Õpilased said omal käel
proovida tulekustutamist nii
kustuti kui kustutustekiga.
Loomulikult
mahtus
kahte laagripäeva palju
muudki.
Eriline oli see, et esimest korda kehtestas meie
kool õpilastele nutiseadmete

Hetk õhtulaulupeost.
kasutamise keelu. Koduga
suhtlemiseks oli vajaduse
korral võimalik kasutada
kooli direktori või õpetajate mobiiltelefoni. Arvasime,
et keeld toob kaasa palju
pahameelt, kuid kõigi suureks üllatuseks olid õpilased
keeluga nõus. Veelgi enam,
noored leidsid, et kui nutiseade korraks ära panna,
saab mängida mänge ning
suhelda kõigi sõpradega,
keda muidu vahest ei näegi. Paljud lubasid, et ka koju
minnes kasutavad nad nutiseadmeid vähem ning pigem lähevad sõpradega välja
mängima.
Täname abi eest laagri
korraldamisel noori kaitse-

liitlasi, Rõuge priitahtlikke
pritsimehi ja Kiidi turismitalu rahvast. Samuti täname
kõiki lapsevanemaid, kes
aitasid nii transpordi kui ka
telkide püstitamisega.
Kooliaasta lõpetasime
seekord hoopis õhtulaulupeoga. Sellise laulupeo mõte
tekkis kooli õpilasesinduse
noortel, kes leidsid, et muusika-aastale kohaselt võiks
korraldada ühe kooslaulmise. Kui plaani direktorile
tutvustati, leiti koos ka vahva ühine väljund – asendada
kooliaasta lõpuaktused ühise peoga koolimaja ees. Laulupidu toimus 3. juuni õhtul.
Vihmasest ilmast hoolimata
oli kohal peaaegu kogu koo-

lipere ja päris palju lapsevanemaid. Õhtu jooksul
jagati kätte 344 kiituskirja
ja kuulutati välja kooli mälumängu üldvõitja, kes sai
auhinnaks 200eurose kinkekaardi klassireisi jaoks. Õhtut juhtisid 9. klassi õpilased
Kaspar Süvaorg ja Hendrik
Post. Eestlauljateks olid 9.
klassi tüdrukud, vilistlased
ning 5.b klassi ansambel.
Tundus, et osalejad jäid
selle teistmoodi kevadega
rahule. Aitäh kõigile korraldajatele ja toetajatele!
Anu Koop,
Võru Kesklinna kooli
huvijuht

Lasteaed Sõleke tähistas perepäeva
Päike ja tuul, õhk, vesi ja
maa – need me sõbrad viiekesi.

Linnajuhtide vastuvõtt tublimate
õpilaste ja juhendajate auks
28. mail Kandles toimunud Võru linnavolikogu esimehe Anneli Oti ja linnapea Anti Allase tänuüritusel linna tublimate
õpilaste ja juhendajate auks autasustati parimaid koolilõpetajaid, tänati olümpiaadidel osalenud õpilaste juhendajaid
ning tunnustati maakonna aineolümpiaadidel ja võistlustel
parimate hulka jõudnud lapsi. Linnajuhtide tervituskõnedele
järgnenud autasustamistseremoonia tipnes pidutordi lahtilõikamisega (pildil). Muusikalist vaheldust pakkusid Mari-Liis
Jõgeva ja Oliver Mazurtšak.

1. juuni on lastekaitsepäev.
Sõlekese lasteaed tähistas
seda perepäevana. Käsikäes, ühise perena, suured
ja väikesed lapsed, õpetajad ja lapsevanemad, liiguti
rongkäiguga Tamula randa.
Uhkelt lehvisid tuules õhupallid ja laste meisterdatud
lipud.
Rannas ootasid lapsi
viis sõpra: Päike, Tuul, Õhk,
Vesi ja Maa. Koos Päikesega näitasid lapsed kiirust ja
osavust teatevõistluses. Vallatu Tuul meelitas pisemaid
mudilasi koos emmede-issidega värviküllasesse vikerkaaremängu. Õhk tegi lastega hoopis katse: lapsed pidid
hinge kinni hoidma ja pigistasid isegi ninad kinni. Õhk
uuris aga lastelt, mida nad
tunnevad. „Õhupuudust!”
hõikasid lapsed üheskoos.
Oh seda Õhku küll, alati on
tal mingi vemp varuks!
Maa kutsus suuremaid
lapsi mõõtu võtma jalgpallis. Vesi hakkas koos laste-

Tuule vallatu ja värviküllane vikerkaaremäng.
ga muinasjutulisi liivalosse
ehitama. Vesi ja liiv paelusid
lapsi sedavõrd, et nad võinuksid mängida pimedani.
Lahkudes jagas Maa las-

tele lahke sponsori Eesti Pagari kaerapehmikuid ning
Vesi andis koduteele kaasa
kõrrejoogid.
Meelde jäi lõbus, sport-

lik ja rõõmsaid üllatusi täis
perepäev!
Maia Päevalill,
lasteaia Sõleke
vanemõpetaja

Võru Spordikool 70 – linnajuhid jagasid tänukirju
Seoses Võru Spordikooli 70
aasta
juubelipidustustega
said 6. juuni õhtupoolikul
Võru spordikeskuses toimunud kooli lõpuaktusel
ja aastapäeva tähistamisel

linnapea Anti Allaselt Võru
linnavalitsuse
tänukirja
seitse kooli töötajat: Mare
Lüüs, Sarmite Sild, Valeri
Holodnjakov ja Olev Roots
pikaajalise pühendumusega

tehtud töö eest ning Sirje
Hütt, Marko Mett ja Asko
Saarepuu südamega tehtud
töö eest. Linnavolikogu esimees Anneli Ott andis kätte
kultuuriministri tänukirja

teenekatele võrkpallitreeneritele Raivo Jeenasele ja
Aksel Saalile ning teenekale
kergejõustikutreenerile Heini Allikveele.
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Romantikafestival „Elujõud” pakub kauneid emotsioone
3. juulil kell 18 Tamula kaldal skulptuuri Elujõud juures algaval juba kolmandal
Võru
romantikafestivalil
„Elujõud” põimuvad muusikute romantiliste lauludega
kavad, kehamaalingud, luule
ja liikumisseaded. Avatud on
kunsti meistriklassid, esitatakse luulet ja kauneid tantse ning kõlab romantiline
muusika Jaan Söödi, Helen
Adamsoni, Margus Vaheri,
Mari Jürjensi ja C-Jami esituses.
Kell 19 näete Võrust pärit
kunstnike kehamaalinguid,
mis põimuvad noorte tantsutudengite soolonumbritega.
Kehamaalinguid teevad grafitikunstnik Sänk, Avatud
Ateljee eestvedaja kunstnik
Ruti Jõgi, Vana-Võrumaa
kultuurikoja galerist Jana
Huul, Narcissa Samm Stiililaekast ja teised. Kõike seda
seob armastusluule Agur
Seimi esituses.
Kell 19.30 Jaan Sööt
Jaan Sööt on tuntud eeskätt ansambli Jäääär eestvedajana, kuid ta on osalenud
ka bändides Jääboiler, Lindpriid, Pantokraator jt. Jaan
laulab peale enda kirjutatud

laulude kuulsate Eesti heliloojate loomingut.
Kell 20.30 Helen Adamson ja Margus Vaher, klaveril Riivo Jõgi, kitarril Paul
Neitsov
Helen Adamson on sündinud Võrus. Lauljana hakkas ta esinema 2006. aastal
esinejanimega Hylene. 2007.
aastal ilmus debüütalbum
„Täna rikun ma reegleid”,
millelt samanimeline singel
tõi talle algse tuntuse.
Margus Vaher on lauluvõistluse „Kaks takti ette”
2007. aasta võitja ja „Eurolaul 2008” finalist.
Helen Adamson ja Margus Vaher said tuttavaks

koolikiusamisvastase kampaania käigus. Koos avaldati
ühine singel „Lõpuks sind
leides”, mis on lauljate esimene koostöö.
Kell 22 Mari Jürjens
Laulev näitleja Mari Jürjens (Pokinen) on andekas ja
mitmekülgne noor naine, kes
võitnud oma imelise hääle ja
südamlike lauludega paljude eestlaste südamed. Mari
toob oma laulud kuuldavale
peamiselt akustilise kitarri
saatel, mida ta ise mängib.
Kõlavad lood armastusest,
päikesest, Eestimaa maagilisest loodusest ja kõigest
muust, mis talle südamelähedane.

Kell 23 tšellokvartett CJam (pildil)
Tšellokvartett C-Jam on
unikaalne kooslus meestest,
kes ei karda avardada piire ja
püstitada endale enneolematuid eesmärke. Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline
keelpillikvartett, improvisatsiooniline bigbänd, metalne
ja kaasakiskuv rokkmuusika,
tundlik ning emotsionaalne
tšellokõla. Koosseisu kuuluvad Pärt Tarvas, Tõnu Jõesaar, Margus Uus ja LeviDanel Mägila.
Kontsert lõppeb vaatemänguga „Zerkala” tuletantsijatelt, kes žongleerivad
elus tulega kauni muusika
saatel.
Kell 00.30 järgneb „Euroopa filmikohviku” öökino filmiga „Härra Morgani viimane armastus”.
Õhtujuht Keit Fomotškin. Avatud romantikakohvik.
Piletid hinnaga 10 € ja 8 €
eelmüügis Võru Kandle kassas (tel 786 8676) ja Piletilevi
müügikohtades üle Eesti.
Olete oodatud!
Võru Kannel
www.vorukannel.ee

Raamatukogu tutvustab Võrumaa muusikategelasi

2015. aasta on kultuuriministeerium
kuulutanud
muusika-aastaks, et tõsta
tähelepanu keskmesse Eesti
mitmekülgne muusikaelu,
tutvustada publikule Eestis
elavaid ja tegutsevaid heliloojaid ja interpreete.
Muusika on ka mälestuste hoidja – nii öeldakse
muusika-aasta üleskutses.
Raamatukogus koostati Võrumaa muusikategelastest
mapp, kus tutvustatakse
meie tuntumaid muusikuid
läbi aegade ja ka praegusi

tegijaid. Valikusse on koondatud heliloojad, pillimehed,
lauljad, dirigendid, pillimeistrid ja -õpetajad, kes on
kujundanud Võrumaa muusikaelu ja üles kasvatanud
uusi muusikute põlvkondi.
Samuti on seal Võruga lähedalt seotud muusikud, kes
tegutsevad kodulinnast kaugemal. Mapi panid kokku
Aili Järv ja Tuuli Kütt. Sellega saab tutvuda raamatukogu III korruse lugemissaalis
ja raamatukogu kodulehel
http://lib.werro.ee.
Kojulaenutuses saab juuni lõpuni vaadata laulikute
näitust „Laulame neid laule
jälle. Eestlase lauluvara”.
Trepigaleriis on 5. oktoobrini üleval Tatjana Kutsjuba

digigraafika näitus „Pillide
müsteerium”. Armas muusikasõber, tule raamatukokku
ja tutvu meie vinüülplaatide koguga, mis sisaldab
paremikku omal ajal ilmunud plaatidest. Vinüülplaatide andmebaasi veel täiendatakse,
olemasolevaga
saab tutvuda e-kataloogis
RIKSWEB. Samuti laenutame välja CD-plaate ja heliraamatuid. Muusikakirjandust on meie kogudes 1887
nimetust, sealhulgas 536
nooti ja 407 laulikut ning
hulgaliselt eluloo- ja mälestusteraamatuid.
1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, ootame
kõiki raamatukokku tasuta
kontserdile.
Rahvusvahe-

line muusikapäev algatati
1975. aastal. Alates 2013.
aastast tähistab Eesti muusikanõukogu rahvusvahelist
muusikapäeva suurejoonelise üle-eestilise kontserdiprogrammiga. Ettevõtmise
eesmärk on muusikat väärtustada ning
võimalikult
paljudele Eesti elanikele
igas Eesti maakonnas vahetu
muusikaelamus pakkuda.
Häid muusikaelamusi ja
kõlavat muusika-aastat kõigile!

Tuuli Kütt,
Võrumaa keskraamatukogu
teenindusosakonna
juhataja

KIRIKUTEADE
EELK Võru Katariina kogudus:
kolmapäeval, 24. juunil kell 11 surnuaiapüha
Võru surnuaial.

Kultuurisündmused
JUULI 2015

13. juulil kella 9.30–13
DOONORIPÄEV I ja II
garderoobis.
14. juulil kell 20 kontsert: MAARJA-LIIS ILUS
ja KOIT TOOME „Maailm meie käes” Kandle aias.
Piletid enne juulit hinnaga
15.50 € ja 13.50 € ning alates juulist hinnaga 18 € eelmüügis Kandle kassas, Piletimaailmas ja Piletilevis.
Tule koos kaaslaste või
sõpradega tegema muusikalist ajarännakut läbi kahe
säravaima tähe loomingu.
Artiste saadab kitarril Jorma
Puusaag. Info tel 505 9625,
www.kontsertkorraldus.ee.
Kontserdid toimuvad iga ilmaga.

17. juulil kell 20
STAR FMi SUVETUUR
2015 – GETTER JAANI, BIRGIT, TRAFFIC
ja 2 QUICK START
Kandle aias. Piletid hinnaga 13 € ja 10 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
Kontserdipäeval ja kohapeal pilet 15 € ja 12 €.
30. juulil kell 20 kontserdituur „Vallatu vestern”: VALLATUD VESTID – Ott Lepland, Tanel
Padar, Jalmar Vabarna
Kandle aias. Piletid hinnaga 13 € ja 11 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.

ÜRITUSED
3. augustil kell 10 hooviraamatukogus
HOMMIKUKOHV SWISSHOFI HOOVIS
Hommikumuusika, Šveitsi muinasjutud ja kirjandus, viktoriin, raamatunäitus ja -müük, tasuta raamatute laat. Päevajuht Alexander von
Moeller, Võru linnapea 1892–1903 Arthur Ruusmaa isikus

NÄITUSED
Konverentsisaalis
Reet Ohna isikunäitus
III korruse lugemissaalis
Muusika-aasta 2015. Kõlab hästi! Mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi”
20 aastat lugemisjärje hoidmist Jüri tänav 54. Kogutud ja raamatute
vahelt leitud järjehoidjate näitus
Trepigaleriis
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna pillide müsteerium”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Paul-Valter Elken „Võru vaade Paju tänavale uue
sauna juures” (1976) Vana-Võrumaa muuseumide kogust

KINGIME RAAMATUID:

AGATHA CHRISTIE 115 – kõigile kirjaniku teoste laenajatele
VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU 105 – iga päev 105. külastajale
(3. augustist 106. külastajale)

Võrumaa keskraamatukogu lasteosakond
Üritused:
1.06.–27.08. maakondlik võistulugemise programm „Laste-RaamatuSuvi 2015”

Näitused:
3.06.–3.08. lasteosakonna kojulaenutuses „Kratipidu!: Võru Kesklinna
kooli 3. b klassi meisterdatud kratid”
15.06.–31.08. lasteosakonna kojulaenutuse noortenurgas Karl-Martin Munski kollaažide näitus „Koolitoa õenatukeste ja velide leivaametid”
15.06.–3.09. lasteosakonna Tähesaalis „Kõgõ ilma mõts: Kadi Mõttuse
illustratsioonid kogumikule „Mino Võromaa 28””
1.07.–5.09. lasteosakonna kojulaenutuse klaaskapis „Paeluv paeltikand: Ülle Hummali käsitöö”

TÄNAME KÕIKI LUGEJAID,
SOOVIME HÄID SUVISEID LUGEMISELAMUSI JA
ÕNNITLEME TEID RAAMATUKOGU 106. SÜNNIPÄEVAL!
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Õnnitleme
juunikuu
juubilare!
90
Ilse Jenas
Endla Tõldsepp
Kalju-Voldemar Tellissar
85
Aino Antsov
Hilda-Renata Pintmann
Silvia Rohtla
Els Paabusk
Meinhard Uiga
80
Eha Haug
Hilja Helekivi
Elviira Sokk
Eevi Laurits
Aleksandra Jeršova
Helle-Reet Jaaniorg
Hele Hein
Irina Raudsepp
Jevgeni Kaurson
Rein Vahter
Olev Luik
75
Hele Schmidt
Tiiu Kabun
Ludmilla Kukk
Liivi Kuslapuu
Agu Tani

Väljaandja70Võru Linnavalitsus
Jüri
tn 11, 65620
Võru
Naima
Kiholane
Toimetajad:
Arved
Lehte Ader Breidaks
Valentina Visnapuu
Elli0948
Pugast
Tel: 785
E-post: arved.breidaks@voru.ee

Milvi Uibo
Hele Vissel
Ester Jakobi
Maie Kelp
Galina Homjakova
Grete Plaado
Gaston Sonn
Rein Vois
Arvo Pukk
*Juuli- ja augustikuu
juubilaridel, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
5. augustiks
tel 785 0914 ja/või
sirje.randver@voru.ee
*Võru linnas oli
1.06.2015 seisuga 12 788
elanikku, neist mehi 5719
ja naisi 7069.

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 785 0948
E-post: ulis.guth@voru.ee
Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost
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Meenutusi laulu- ja
tantsupeolt „Võrumaa
kuld” Kubijal
23. mail toimus Kubija mändide all Kai Leete 105. sünniaastapäevale pühendatud laulu- ja tantsupidu „Võrumaa
kuld”, millest võttis osa Võrumaa tantsurühmade ja laulukooride paremik. Kontserdi lavastaja oli Maire Udras ja
muusikajuht Maire Nirk.
Ajast aega on inimeste tundekell tiksunud kevadest suvesse, suvest sügisesse ja talve. Sellel ringil püsib aja igavikuline
kohalolek, milles inimpõlved vahetuvad kui lehed puudel.
Lõpu ja alguse otsata kulgemine joonel, mida eluvõruks võiks
kutsuda.

TommiRent
TommiRent
www.tommirent.ee
www.tommirent.ee

Group4Securicor

Group4Securicor

Europe Directi Võru
teabekeskus,

Võru Maavalitsus, Jüri 12, III
korrus,
avatud E – N 8.00 – 16.30,
telefon 786 8335,
e-post: euroinfo@mv.werro.ee
Leia meid ka Facebookist:
https://www.facebook.com/
EuropeDirectVoru.
„Toome Euroopa Liidu info Sinuni!”

Võru linna sünnipäevalaat
sellel aastal teisiti!
Kaubelda saab vahetpidamata

21.08 kella 10st22.08 kella 15ni!
Registreerimine ja info

+372 5853 1062
e-post voluvoru@gmail.com
www.voluvoru.eu
tel

www.vorulinnagalerii.ee

